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1. Wstęp
Strategia  Rozwoju  Gminy  Wieprz  na  lata  2007  –  2015  jest  długofalowym  dokumentem 
planistycznym  określającym  kierunki  rozwoju  Gminy  w  zmieniających  się  warunkach 
wewnętrznych  i  zewnętrznych,  sformułowana  w  korelacji  z  podobnymi  dokumentami 
opracowanymi na szczeblu krajowym i regionalnym.
Horyzont czasowy Strategii Rozwoju Gminy Wieprz, przyjęty na lata 2007 – 2015 wynika z 
przyjętego okresu programowania polityki  regionalnej  Unii  Europejskiej  w ramach,  której 
gmina i inne organizacje działające na jej terenie będą mogły aplikować o środki finansowe 
przeznaczone na szeroko rozumiany rozwój.

2



Najbliższe kilka lat to okres bardzo ważny dla Gminy Wieprz. Przed władzami lokalnymi i 
mieszkańcami  pojawiają  się  priorytetowe  do  realizacji  zadania,  które  powinny  być 
realizowane  w  ścisłym  powiązaniu  ze  sobą,  umożliwiając  osiągnięcie  efektu  synergii 
działania. 

Istotnym  elementem  planowania  strategicznego  jest  osiągnięcie  konsensusu  pomiędzy 
wszystkimi  uczestnikami  procesu  tak,  aby  zapisane  cele  odpowiadały  oczekiwaniom 
większości społeczności lokalnej. Posiadanie Strategii Rozwoju niesie za sobą również szereg 
korzyści, które pozwalają na:
-  zdefiniowanie potrzeb lokalnej wspólnoty i dążenie do ich zaspokojenia;
- określenie zasad zachowania władz Gminy;
-.zapewnienie mieszkańcom Gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom gospodarczym 
poczucia stabilizacji;
- eliminację lub złagodzenie konfliktów w rozwoju Gminy;
-.podniesienie  konkurencyjności  Gminy  względem  innych  jednostek  samorządu 
terytorialnego szczebla lokalnego;
- racjonalizację wydatków budżetowych;
- zwiększenia zaufania obywateli do władz lokalnych;
-  zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania środków pozabudżetowych na finansowanie 
przedsięwzięć służących rozwojowi Gminy.

Opracowanie niniejszej Strategii rozpoczęto w lipcu 2006 roku, kiedy to mocą Zarządzenia 
Wójta Gminy Wieprz powołana została Komisja ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy 
Wieprz  na  lata  2007  –  2015.  W  2007  roku  wraz  z  przeprowadzonymi  wyborami 
samorządowymi dokonano zmian w składzie osobowym Komisji o radnych, którzy uzyskali 
mandat do reprezentowania lokalnej społeczności w latach 2006 – 2010.
Informacja  o  przystąpieniu  do  prac  została  opublikowana  na  łamach  lokalnego 
dwumiesięcznika  „Wieści  Gminne”  oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  Wieprz 
www.wieprz.pl.  Ponadto  do  przedstawicieli  wszystkich  grup  społecznych  i  organizacji 
funkcjonujących na terenie Gminy została przesłana informacja o możliwości wypowiedzenia 
się na temat kierunków przyszłego rozwoju.

Przyjęte  w  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wieprz  priorytety  i  cele  strategiczne  są  zgodne  z 
założeniami  polityki  rozwojowej  województwa  małopolskiego  przyjętej  przez  Zarząd 
Województwa w „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013” – 
Małopolska 2015, Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego, 

Efektem  podjętych  działań  po  uprzednim  przeprowadzeniu  konsultacji  społecznych  jest 
zatwierdzenie niniejszego dokumentu w formie uchwały Rady Gminy Wieprz. 

2. Przyjęta metodyka opracowania strategii

Dla sprawnego przeprowadzenia procesu tworzenia „Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 
2007 – 2015” przyjęto prowadzenie prac w oparciu o trzy „kamienie milowe”, którymi są:

1) Analiza lokalnej gospodarki i sfery społecznej – jest to pierwszy etap, który umożliwi 
obiektywną ocenę, dającą podstawę do porównania stopnia rozwoju gospodarczego 
gminy,  poziomu  zaspokajania  potrzeb  społecznych,  względem  innych  gmin 
województwa małopolskiego. 
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2) Analiza mocnych i słabych stron Gminy – zwana również analizą SWOT. Pozwala na 
zestawienie istniejących szans i mocnych stron Gminy z wymagającymi rozwiązania 
problemami i zagrożeniami. 

3) Określenie  głównych  kierunków rozwoju  –  przygotowana  analiza  gospodarki  oraz 
analiza SWOT stały się punktem wyjścia do określenia następującego układu celów:

- cele strategiczne;
- cele operacyjne;
- zadania.

3. Charakterystyka Gminy

3.1 Położenie, powierzchnia, podział administracyjny

Gmina Wieprz położona jest w południowo – zachodniej części województwa małopolskiego 
w powiecie wadowickim. Jej powierzchnia wynosi 74,51 km2, co stanowi 11,5% powierzchni 
powiatu.  Pod  względem  powierzchni  w  odniesieniu  do  innych  gmin  powiatu  zajmuje  4 
miejsce. Połączenie powierzchni gminy oraz odsetki użytków rolnych będących własnością 
indywidualnych rolników sprawia, że jest największą rolniczą gminą w powiecie. 
Gmina graniczy:

- od północy z gminami: Przeciszów i Zator;
- od południa z gminą: Andrychów;
- od zachodu z gminą: Osiek i Kęty;
- od południowego - wschodu z gminą: Wadowice;
- od wschodu: z Tomicami.

Gmina Wieprz na tle powiatu wadowickiego
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Gmina Wieprz powiązana jest siecią dróg z Krakowem – stolicą województwa oddaloną o ok. 
60  km.  Bezpośrednio  przez  teren Gminy przebiegają  dwa większe  potoki:  Wieprzówka i 
Frydrychówka należące do zlewni rzeki Skawy.
 Gmina  Wieprz  jest  gminą  typowo  wiejską,  wg  danych  pochodzących  z  ewidencji  osób 
zameldowanych na dzień 31 grudnia 2006 roku zamieszkiwało ją 11 715 osób (pobyt stały + 
czasowy). W jej skład wchodzi 6 sołectw: Frydrychowice – 2 761 mieszk., Gierałtowice – 
1 232  mieszk.,  Gierałtowiczki  –  466  mieszk.,  Nidek  –  1 341  mieszk.,  Przybradz  –  970 
mieszk., Wieprz – 4 945 mieszk..

STRUKTURA WIEKU – POBYT STAŁY 2006r.
WIEK Frydrychowic

e

Gierałtowice Gierałtowiczki Nidek Przybradz Wieprz RAZEM

0 – 17 lat 768 289 104 330 256 1.172 2919

18 – 65 

mężczyźni

18 – 60 kobiety

1.635
865

770
753

407

346
282

163

119
830

439

391
597

341

256
3.010

1.594

1.416
7.107

3.809

3.298

powyżej 65 lat 

mężczyźni
powyżej 60 lat 

kobiety

333

111

222

180

63

117

76

26

50

175

54

121

109

39

70

701

228

473

1.574

521

1.053

RAZEM 2.736 1.222 462 1.335 962 4.883 11.600

3.2 Charakterystyka środowiska
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Gmina  Wieprz  leży  w północno  –  wschodniej  części  Pogórza  Śląskiego.  Na  terenie  tym 
spotykają się trzy różne mezoregiony fizyczno – geograficzne tj.: Pogórze Śląskie i Wielickie 
oraz Pogórze Wilamowickie.
Teren Gminy położony jest na wysokości 243 – 373 m npm. Rzeźba terenu na ogół wykazuje 
charakter  wyżynny i  jest  porozcinana gęstą  siecią  słabo  sterasowanych dolin.  Utworzony 
dzięki temu krajobraz jest dosyć urozmaicony.

Omawiany teren w zdecydowanej przewadze zajmują garby i wysoczyzny, które pokrywają 
gleby należące  w  większości  do  IIIb  i  IVa  klasy bonitacyjnej,  przy  czym występowanie 
danych  klas  bonitacyjnych  gruntów  jest  silnie  zróżnicowane  w  poszczególnych  wsiach. 
Największy udział gleb wyższej jakości notuje się na terenie Gierałtowic i Gierałtowiczek. 
Natomiast grunty o średniej wartości przeważają w Nidku.

Teren Gminy pod względem klimatycznym zalicza się do bardzo korzystnych, szczególnie w 
jej  południowej  części.  Średnie  roczne  temperatury  oscylują  w  przedziale  7  –  8,5  C. 
Największe  nasilenie  opadów  przypada  na  miesiące:  maj,  czerwiec,  lipiec  –  około  40% 
rocznej  sumy.  Najcieplejszymi miesiącami są lipiec,  czerwiec,  najchłodniejszymi:  styczeń, 
luty.

Największy miejscowy potok Wieprzówka bierze swój początek na stokach góry Madahora w 
gminie  Andrychów.  Długość  cieku  głównego  wynosi  29,6  km.  Drugim  pod  względem 
długości potokiem na terenie Gminy jest Frydrychówka (14,5 km.). W odróżnieniu od rzeki 
Wieprzówki jej zlewnia niemal w całości znajduje się na terenie Gminy Wieprz. 
Nieodłączną częścią  krajobrazu  są  stawy hodowlane,  które  tworzą  zespoły,  ukształtowane 
sztucznie i zasilane wodą z pobliskich cieków.

Omawiany  teren  jest  w  całości  odlesiony,  poza  kilkoma  niewielkimi  enklawami 
rozmieszczonymi nieregularnie na całym obszarze Gminy. Łączny areał drzewostanów, przy 
lesistości ok. 9,5%, wynosi 827 ha 

3.3 Infrastruktura społeczna i przemysłowa

Według danych statystycznych pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy Gmina Wieprz, 
pod  względem  liczby  osób  bezrobotnych  zajmuje  4  miejsce  w  powiecie  z  liczbą  osób 
bezrobotnych wynoszącą 444 osoby /stan na II kwartał 2007 r./.  Porównując te dane z IV 
kwartałem 2004 roku zanotowano spadek liczby osób pozostających bez pracy o 217 osób. 

STRUKTURA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE WIEPRZ

GMINA WIEPRZ – 444 
osoby
Wiek
15 - 17 0
18 - 24 139
25 - 34 122
35 - 44 89
45 - 54 73
55 - 59 19

60 - 64 lata 2
Wykształcenie
wyższe 14
Polic. i średnie 
zawodowe 88
średnie 
ogólnokształcące 56
zasadnicze 
zawodowe 179
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podstawowe i 
niepełne 
podstawowe 107
Staż pracy
do 1 roku 57
 1- 5 72
 5-10 44
 10-20 69
 20-30 58
 30 lat i więcej 10

bez stażu 134
Czas pozostawania bez 
pracy
do 1 46
 1-3 62
  3-6 56
 6-12 84
 12-24 71
pow. 24 125

Efektu  takiego  spadku  bezrobocia  można  się  upatrywać  m.in.  w  projekcie  „Akademia 
Przedsiębiorczości.  Rozwój  alternatywnych form zatrudnienia”  realizowanego ze  środków 
pochodzących  z  Inicjatywy  Wspólnotowej  EQUAL,  w  którym  zatrudniani  beneficjenci 
ostateczni nabywając nowe umiejętności i  właściwe nawyki pracy wdrażani są na otwarty 
rynek pracy. 
Na terenie Gminy Wieprz rozwinął się głównie przemysł rolniczy i przetwórczy. Działające 
przetwórnie mięsa,  piekarnie oraz spółdzielnia mleczarska prowadzą działalność usługową 
dla ludności, zabezpieczając potrzeby rynku lokalnego oraz prowadząc sprzedaż produktów 
głównie na terenie województw: małopolskiego i śląskiego, choć nie są to jedyne rynki zbytu. 

Oceniając  budownictwo  mieszkaniowe,  a  dokładniej  liczbę  wydanych  w  ostatnich  latach 
pozwoleń na budowę domów mieszkalnych, dostrzec można szybki przyrost ich liczby. Trend 
ten można traktować jako wynik wzrostu zamożności mieszkańców oraz rozwiązań w postaci 
ulg i odliczeń budowlanych.

Na terenie Gminy znajduje się 6 placówek oświatowych:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Frydrychowicach;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu;
- Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu.

3.4 Turystyka i rekreacja

Przez Gminę Wieprz przebiega pieszy szlak turystyczny z Głębowic przez Gierałtowiczki i 
Gierałtowice do Przybradza. Na szlaku tym znajduje się szereg zabytków, do najcenniejszych 
zabytków w Gminie Wieprz należą:

- Dwór z przełomu XVIII/XIX wieku położony w Nidku;
- Spichlerz dworski z przełomu XVIII/XIX wieku położony w Nidku;
- Zespół dworsko parkowy powstały między 1855 - 1880 r. w Gierałtowiczkach;
- Kościół Parafialny p.w. ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku powstały przed 1539 roku;
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- Dwór w Przybradzu. 

Na  terenie  Gminy  znajduje  się  około  44  km  szlaków  rowerowych  wiodąc  amatorów 
rowerowych wycieczek po okolicznych terenach ukazując pobliską panoramę, malownicze 
wzniesienia, kompleksy stawów. Podczas podróży można również odwiedzić inne ciekawe 
miejsca jakimi są Muzeum Parafialne przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu oraz 
Gospodarstwo Ekologiczne Brzozowy Gaj w Wieprzu. 

Istotnym  elementem  wpływającym  na  walory  turystyczne  terenu  jest  położenie  gminny 
względem otoczenia,  w  pobliżu  znanych  na  całym  świecie  miejsc  pielgrzymkowych  jak 
Wadowice czy Kalwaria Zebrzydowska. 

Na terenie Gminy działają cztery stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność w 
zakresie sportu skierowaną do różnych grup wiekowych i środowisk. W propagowaniu sportu 
uczestniczą  również  Szkolne  Kluby  Sportowe  oraz  grupy  nieformalne  korzystające  z 
istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
Poza  działalnością  szkoleniową  stowarzyszenia  kultury  fizycznej  czynnie  uczestniczą  w 
organizacji licznych imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów i zawodów sportowych.

Baza sportowa na terenie gminy:

- 4 boiska sportowe;
- 1 hala sportowa;
- 4 sale gimnastyczne;
- 5 boisk przyszkolnych.

3.5 Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wszystkie  sołectwa  Gminy  posiadają  wodociągi  (stopień  zwodociągowania  88%) 
zaopatrywane  w  wodę  z  własnych  ujęć  wody  podziemnej  i  ze  stacji  wodociągowych 
współpracujących z wieżami ciśnień. 
Na  terenie  Gminy  brak  jest  zbiorczej  kanalizacji.  Wyjątkami  są  nieliczne  przydomowe 
oczyszczalnie  indywidualnych  gospodarstw  rolnych,  2  biologiczne  przydomowe 
oczyszczalnie  ścieków  zlokalizowane  w  Nidku,  przydomowa oczyszczalnia  ścieków przy 
ośrodku zdrowia w Wieprzu oraz biologiczna oczyszczalnia ścieków Spółdzielni Mleczarskiej 
w Wieprzu.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi odbywa się w oparciu o Program Ochrony Środowiska, 
Plan Gospodarki Odpadami oraz Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie przy 
wykorzystaniu składowiska odpadów znajdującego się w miejscowości Andrychów. Odbiór 
odpadów od mieszkańców prowadzony jest przez 3 jednostki wywozowe.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina jest w całości zgazyfikowana. Długość sieci gazowej wynosi 220,3 km.
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Komunikacja i infrastruktura drogowa

Na terenie gminy przez wiele lat w sposób ewolucyjny kształtował się układ drogowy. Sieć 
dróg  podlegała  okresowym  zmianom,  które  były  spowodowane  bieżącymi  potrzebami 
lokalnej społeczności. Przez gminę przebiegają drogi łączące: Zator – Andrychów – Łękawica 
(W 781), Głębowice – Graboszyce, Wieprz – Nidek – Kęty, Wadowice – Wieprz – Głębowice 
– Osiek, Andrychów – Nidek – Głębowice, Wadowice – Frydrychowice – Przybradz oraz ok. 
88 km dróg gminnych.

3.6 Kultura

Rozwijaniem  działalności  kulturalnej  w  Gminie  Wieprz  zajmuje  się  szereg  instytucji. 
Poczynając od oferty jaką dysponuje Gminny Ośrodek Kultury wraz z działającymi na terenie 
każdego  sołectwa  Wiejskimi  Domami  Kultury,  Gminna  Biblioteka  Publiczna,  Ochotnicze 
Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, parafie oraz inne instytucje. Działalność w sferze 
kulturalnej można podzielić na 2 części:

I. Prowadzenie stałych form tj. kół zainteresowań, sekcji i zespołów artystycznych. Działają 
m.in.:
- Chór Jarzębina
- Chór Frydrychowice
- Chór Storczyk z Gierałtowic
- Dziecięcy Zespół Wokalno – Instrumentalny Pikolo
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Nidek
- Zespół Muzyki Dawnej AGEMUS
- Orkiestra  Dęta przy OSP w Wieprzu
- Młodzieżowa grupa teatralna
- Zespoły taneczne Gierałtowice, Przybradz i Wieprz
- Studio piosenki

II  formą  pracy jest  organizowanie  różnego  rodzaju  imprez.  Jedne  z  nich  mają  charakter 
cykliczny  tzn.  powtarzają  się  w  systemie  roku  inne  odbywają  się  jednorazowo.  Wśród 
najważniejszych  można  wskazać:  Święto  Gminy  Wieprz,  Dożynki  gminne,  Gminne 
Eliminacje „Talenty” oraz przeglądy zespołów artystycznych. Większość skierowana jest do 
konkretnego  adresata,  niektóre  przeznaczone  są  do  całej  gminnej  społeczności.…
…............................................................ 

4. Zestawienie najważniejszych potrzeb - inwentaryzacja

Prace nad uwagami, spostrzeżeniami i wnioskami odnośnie stanu wyjściowego, przekazane 
przez Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości, pozwoliły na określenie szans i zagrożeń, 
słabych i mocnych stron w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Wynikiem 
przeprowadzonych  prac  jest  zestawienie  najważniejszych  potrzeb  występujących  w 
poszczególnych sołectwach. Część z nich ma charakter indywidualny, natomiast część dotyka 
problemów wspólnych dla całej gminy. Wśród takich wymienić można:
- budowę oczyszczalni ścieków w Gierałtowicach oraz kanalizacji gminy;
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- regulację stanu prawnego dróg gminnych oraz w ostatnim etapie dróg wewnętrznych;
- poprawę stanu technicznego dróg gminnych, powiatowych oraz drogi wojewódzkiej;
- budowę chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
- budowę mieszkań socjalnych;
- utylizację odpadów azbestowych – pokryć dachów i elewacji budynków;
- renowacja przydrożnych obiektów sakralnych oraz zabytkowych pomników znajdujących 
się na cmentarzach parafialnych;
- rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w oparciu o nowe zamierzenia. 

1. SOŁECTWO FRYDRYCHOWICE:  

- budowa dróg;
- budowa chodnika od szkoły w kierunku kościoła, Wadowic, Wieprza, Przybradza;
- budowa przedszkola i ośrodka zdrowia;
- budowa boiska szkolnego przy Filii ZSP we Frydrychowicach;
- wykonanie kanalizacji; 
- oświetlenie wsi;
- budowa mieszkań socjalnych;
-  dalszy  remont  domu  kultury  (wymiana  dachu),  wykonanie  chodników  i  barierek  na 
schodach;
- uporządkowanie centrum miejscowości;
- zakup działki pod budowę boiska oraz ogrodzenie boiska obecnego, wykonanie trybun
- powołanie orkiestry dętej.

2. SOŁECTWO GIERAŁTOWICE  

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej;
- budowa chodników przy drogach powiatowych;
- budowa chodników przy drogach gminnych;
- budowa dróg rolniczych;
- regulacja stanu prawnego dróg gminnych;
- wprowadzenie tablic informacyjnych przy skrzyżowaniach na dane przysiółki (nr domów);
- budowa utwardzonej nawierzchni na parkingu przy cmentarzu (centrum);
- dokończenie budowy chodnika na cmentarzu oraz wybudowanie następnego w sektorach 
między nową częścią cmentarza, a starą;
- urządzenie centrum sołectwa z mapą informacyjną;
- budowa oczyszczalni ścieków w Gierałtowicach wraz z kanalizacją;
- budowa sali gimnastycznej;
- uporządkowanie i wybrukowanie terenu koło WDK łącznie z droga dojazdową;
- budowa oświetlenia ulicznego.

3. SOŁECTWO GIERAŁTOWICZKI  

1. Wykonanie nakładki na drodze na Pasternik od Domidra w stronę Głębowic;
2. Budowa chodnika centrum wsi;
3. Oświetlenie uliczne;
4. Remont i wyposażenie Domu Ludowego;
5. Wykonanie kanalizacji;
6. Wykorzystanie terenów leśnych i rekreacyjnych na rozwój turystyki.
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4. SOŁECTWO NIDEK  
- ochrona zabytku „starego Kościoła”;
- odnowa starych zabytkowych pomników na „Starym cmentarzu”;
- wykonanie ścieżek rowerowych „Szlakiem architektury drewnianej”;
- wykonanie chodników wzdłuż dróg powiatowych: na Kwiczale i Górny Nidek;
- wykonanie kanalizacji we wsi;
- utworzenie LKS-u w Nidku wraz z odpowiednim zapleczem;
- dalszy rozwój orkiestry i zespołów artystycznych w Nidku;
- wykonanie ocieplenia i elewacji mieszkań socjalnych – „Stare Przedszkole”;
- przebudowa placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną i Domu Kultury;
- adaptacja poddasza w WDK.

5. SOŁECTWO PRZYBRADZ  
- budowa chodnika przy drodze gminnej Wieś – Szkoła (centrum) oraz modernizacja tej drogi 
i parkingów;
- budowa sali gimnastycznej przy ZSP;
- budowa placu zabaw przy ZSP;
- zakup działki na boisko sportowe w pobliżu szkoły;
- budowa nakładek na drogach gminnych;
- budowa chodnika przy drodze powiatowej od drogi gminnej od Centrum do Szkoły, a dalej 
do granicy z Frydrychowicami, oraz w kierunku boiska sportowego;
- oświetlenie dróg gminnych oraz powiatowych;
- budowa kładki żelbetonowej na rzece Frydrychówka – przysiółek Zagrabie;
- budowa zaplecza przy boisku sportowym Klubu Spartak;
- zakup wozu bojowego do OSP;
- rozbudowa Domu Ludowego oraz Remizy OSP Przybradz;
- kanalizacja wsi;
- poszerzenie dróg gminnych na Bartyzela i Kanadę.

6. SOŁECTWO WIEPRZ  
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie;
- remont i modernizacja „agronomówki”;
- zagospodarowanie części gruntu za boiskami sportowymi;
- wytyczenie ścieżki rowerowej  (Podgórze);
- budowa chodnika w stronę Andrychowa;
- wykup działki od Pana Mokwy obok boiska sportowego;
- budowa zaplecza sportowo – socjalnego przy LKS Orzeł Wieprz;
- budowa obwodnicy drogi krajowej K52 – Beskidzkiej Drogi Integracyjnej;
- budowa gminnej biblioteki;
- utylizacja odpadów azbestowych – pokryć dachów i elewacji budynków;
- rewitalizacja sakralnych obiektów przydrożnych;
- budowa amfiteatru z zapleczem na boisku sportowym.

5. Analiza mocnych i słabych stron (Analiza SWOT)

ŚRODOWISKO NATURALNE I GEOGRAFICZNE
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- korzystne połączenie z głównymi szlakami 
drogowymi (Droga krajowa K 52) oraz 
głównymi ośrodkami rozwojowymi 
(Kraków, Śląsk);
- korzystne warunki klimatyczne;
- dobre walory turystyczno – krajobrazowe 
(różnorodność terenu oraz różnorodność 
flory i fauny);
- potencjalna możliwość rozwoju założeń 
sportowo – rekreacyjnych.

- brak dostatecznego wykorzystania 
korzystnego położenia;
- zanieczyszczenie cieków wodnych.

SZANSE ZAGROŻENIA
- możliwość rozwoju agroturystyki;
- możliwość propagowania rozwoju 
gospodarki ekologicznej.

- nierozwiązany problem gospodarki 
ściekowej.

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- Aktywna działalność Gminnego Centrum 
Informacji;
- Aktywna działalność Centrum Szkoleniowo 
– Doradczego;
- Działalność Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób niepełnosprawnych;
- aktywność lokalnych stowarzyszeń.

- brak wspólnych inicjatyw stowarzyszeń;
- brak domu opieki dla osób starszych.

SZANSE ZAGROŻENIA
- duży potencjał ludzki;
- możliwość utworzenia Centrum Integracji 
Społecznej;

- migracja mieszkańców za granicę.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- własne ujęcia wody;
- zelektryfikowanie i zgazyfikowanie 
sołectw.

- nieuregulowany problem gospodarki wodno 
– ściekowej;
- brak obwodnicy w sąsiednim mieście 
Andrychowie;
- zły stan drogi wojewódzkiej W781 oraz 
dróg powiatowych.

SZANSE ZAGROŻENIA
- możliwość korzystania z funduszy Unii 
Europejskiej;
- podejmowane działania na rzecz budowy 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

- zanieczyszczenie rzek;
- dzikie wysypiska śmieci.

GOSPODARKA I ROLNICTWO

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- utrzymująca się modernizacja 
indywidualnych gospodarstw rolnych;

- rozdrobnienie gospodarstw rolnych;
- zły stan dróg powiatowych i drogi 
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- dobrze rozwinięty sektor Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (MSP).

wojewódzkiej;
- brak chodników przy drogach 
powiatowych;
- brak kompleksowo przygotowanych 
terenów inwestycyjnych;
- przeciążenie drogi krajowej K 52;
- niedostateczne zabezpieczenie głównych 
potoków gminy (brak wałów 
przeciwpowodziowych, zły stan koryta i 
progów);
- brak odpowiednio wykonanych i 
zabezpieczonych przejazdów na potoku 
Wieprzówka.

SZANSE ZAGROŻENIA
- możliwość sięgania po środki z Unii 
Europejskiej;
- moda na żywność ekologiczną.

- niska świadomość rolników i 
przedsiębiorców o warunkach i 
możliwościach aplikowania ośrodki z 
funduszy pomocowych UE.

KULTURA, SPORT I REKREACJA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
- obiekty o charakterze zabytkowym o dużej 
wartości historycznej;
- dobrze zorganizowane Ludowe Kluby 
Sportowe;
- potencjalne możliwości rozwoju ścieżek 
rowerowych (miejsca widokowe);
- organizowanie zdrowego stylu spędzania 
wolnego czasu: prowadzenie aerobiku, 
rytmiki, nieodpłatne wynajmowanie sal 
gimnastycznych.

- niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 
sportowo – rekreacyjna;
- brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury 
turystycznej w tym bazy noclegowej;
- brak ośrodka informacji turystycznej;
- brak „gminy partnerskiej”;
- zły stan techniczny zabytków;
- brak produktu tradycyjnego i regionalnego;
- zbyt mała ilość wytyczonych szlaków 
turystycznych i ścieżek rowerowych;
- brak odpowiednich warunków lokalowych 
dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

SZANSE ZAGROŻENIA
- możliwość korzystania ze środków Unii 
Europejskiej;
- uprawianie sportu w różnych i licznych 
kręgach społecznych;
- wzrost zainteresowania wypoczynkiem w 
gospodarstwach agroturystycznych;
- produkty, które mogą uzyskać miano 
produktów regionalnych. 

- bardziej dynamiczny rozwój turystyki w 
sąsiednich gminach;
- małe możliwości inwestycyjne lokalnych 
stowarzyszeń.
 

6. Wizja rozwoju Gminy Wieprz
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Wizja  rozwoju  gminy  jest  określeniem  pożądanego  kierunku  rozwoju  społeczno  – 
gospodarczego obszaru, jaki powinien zostać osiągnięty w określonej perspektywie czasowej, 
na jaką została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Wieprz.

Wieprz - Gminą wysokorozwiniętą pod względem gospodarczym, bezpieczną dla 
mieszkańców, żyjących w przyjaznym i czystym środowisku naturalnym.

7. Cele strategiczne
PRIORYTET I CELE STRATEGICZNE
Wzmocnienie konkurencyjności 
gospodarczej gminy

1. Poprawa warunków środowiska naturalnego.
2. Poprawa warunków komunikacyjnych.
3. Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości.

PRIORYTET II CELE STRATEGICZNE
Poprawa warunków i jakości 
życia mieszkańców

1. Rozwój usług społecznych .
2. Podniesienie poziomu świadczenia usług zdrowotnych 
oraz promocja zdrowego stylu życia.
3. Zmniejszenie bezrobocia.
4. Podniesienie poziomu.
5. Podniesienie warunków oraz poziomu uprawianego 
sportu.

PRIORYTET III CELE STRATEGICZNE
Rozwój turystyki i promocja 
gminy

1. Ubogacenie oferty turystycznej gminy.

PRIORYTET IV CELE STRATEGICZNE
Rozwój obszarów wiejskich 1. Wsparcie szkoleniowe i organizacyjne rolników.

2. Tradycja, mieszkańcy, postawy.

PRIORYTET V CELE STRATEGICZNE
Rozwój oświaty 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich 

poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
2. Edukacja obywatelska, regionalna, kulturalna.
bezpieczeństwo uczniów – przeciwdziałanie agresji.
3. Rozpowszechnianie różnych form wolontariatu wśród 
uczniów gimnazjum.

PRIORYTET VI CELE STRATEGICZNE
Rozwój kultury 1. Popularyzacja czytelnictwa oraz umocnienie znaczenia 

biblioteki jako ważnej w środowisku   lokalnym instytucji 
kultury.
2. Nowoczesne placówki kultury oraz wzrost 
atrakcyjności artystycznej ważnym elementem aktywizacji 
społeczności wiejskich naszej gminy.

PRIORYTET I: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej gminy

14



Cel strategiczny nr 1 Poprawa warunków środowiska naturalnego

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy.
Cel szczegółowy nr 2 Rozwój alternatywnych form pozyskiwania energii.
Cel szczegółowy nr 3 Bezpieczeństwo pod względem zaopatrzenia w wodę.
Cel szczegółowy nr 4 Kształtowanie świadomości  proeko-logicznej mieszkańców.

Układ celów i priorytetów dla realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wieprz nie ma charakteru 
hierarchicznego i w związku z tym nie wskazuje na stopień ważności dla rozwoju gminy jako 
całości. Mając jednak na uwadze uwarunkowania instytucjonalne (przynależność Polski do 
Unii  Europejskiej)  oraz  prawne  (rozporządzenia,  dyrektywy,  ustawy)  to  na  gminie  ciąży 
obowiązek uregulowania problemu gospodarki wodno – ściekowej do 2013 roku. Składa się 
na to zarówno budowa własnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gierałtowice oraz sieci 
kanalizacyjnej zbiorczej, a miejscach gdzie to jest ze względów ekonomicznych nieopłacalne 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to zadanie priorytetowe, które ze względu 
na towarzyszące mu koszty realizacji może rzutować na możliwość przeznaczania środków 
finansowych  na  realizacje  innych  celów  wskazanych  w  Strategii.  Jednak  ze  względu  na 
rolników  mających  utrudniony  dostęp  do  środków  unijnych  oraz  biorąc  pod  uwagę 
atrakcyjność  inwestycyjną  i  osiedleńczą  gminy  należy  sprawę  tą  traktować  jako  pilną  i 
priorytetową.

Poprawa  warunków  środowiska  naturalnego  nie  dotyczy  wyłącznie  spraw  gospodarki 
ściekowej.  Składają się na nią aspekty związane z ochroną gleby,  powietrza oraz ochroną 
lokalnej  flory  i  fauny.  Kształtowanie  rozwoju  gminy,  który  uwzględnia  aspekty  ochrony 
środowiska wymaga realizacji  zapisów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieprz 
stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Wieprz nr XXIV/130/04 z dnia 10 listopada 
2004  roku,  Regulaminu  Utrzymania  czystości  i  porządku  w Gminie  Wieprz  oraz  innych 
aktów prawa miejscowego, przepisów prawnych wyższego rzędu regulujących tą tematykę. 

Uwzględniając  aspekt  poprawy  stanu  środowiska  naturalnego  we  wzmocnieniu 
konkurencyjności gospodarczej gminy za wysoce w tym względzie pożądane uznać należy 
wspieranie działań na rzecz  rozwoju alternatywnych form pozyskiwania energii, w tym w 
szczególności  energii  wiatrowej,  która  przy  wykorzystaniu  istniejących  walorów 
klimatycznych  może  uczynić  gminę  jednym z  nielicznych  w  Polsce  ośrodków produkcji 
energii wiatrowej.
Jednym z podstawowych obowiązków gminy jest prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, zapewniając tym samym bezpieczeństwo w tym zakresie mieszkańcom. 
Wśród planowanych przedsięwzięć, które planuje się wykonać w perspektywie do 2015 roku 
znajduje się:
- zmiana formy organizacyjnej operatora urządzeń wodociągowych , przekształcenie zakładu 
budżetowego w jednostkę lub spółkę;
- modernizacja urządzeń technologicznych, automatyzacja procesu uzdatniania wody, zmiana 
sposobu dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody w Gierałtowicach;
- remont kapitalny zbiornika wieżowego V-500 w Gierałtowicach wraz z technologią;
- rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowicach;
-  rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  poszczególnych  sołectwach  gminy  na  obszarach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
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- budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną V-300 na wodociągu Wieprz Górka;
- wykonanie studni wodomierzowych z opomiarowaniem i ciągłym monitoringiem zużycia i 
ciśnienia wody w poszczególnych sołectwach;
- pozyskiwanie nowych maszyn budowlanych, urządzeń pompowych i sprzętu branżowego;
-  stałe  zwiększanie  efektywności  i  jakości  świadczonych  usług,  poszerzenie  zakresu 
działalności eksploatacyjnej o świadczenie usług w nowych inwestycjach.

Ostatnim  aspektem  na,  który  trzeba  zwrócić  uwagę  w  ramach  celu  strategicznego  jest 
położenie  nacisku  na  edukację  ekologiczną  mieszkańców  ze  szczególnym  wskazaniem 
młodzieży  szkolnej.  Propagowanie  właściwych  zachowań  musi  być  dostosowane  do 
zmieniających się warunków i problemów otaczającego świata. 

Cel strategiczny  nr 2 Poprawa warunków komunikacyjnych

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 Modernizacja i remont dróg gminnych.
Cel szczegółowy nr 2 Rozwój miejsc parkingowych w centrach miejscowości.
Cel szczegółowy nr 3 Budowa chodników przy drogach gminnych.
Cel szczegółowy nr 4 Modernizacja i budowa chodników przy drogach powiatowych oraz 
przy drodze wojewódzkiej.
Cel szczegółowy nr 5 Modernizacja i remont dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej.

Poprawa  warunków komunikacyjnych  wymaga  spojrzenia  na  gminę  jako część  szerszego 
układu komunikacyjnego oraz jako terenu, w którym rozwój funkcji drogowych realizowany 
jest z myślą o mieszkańcach, ich bezpieczeństwie oraz komforcie podróżowania. 
Biorąc  pod  uwagę  pierwsze  spojrzenie  za  wysoce  pożądane  uznaje  się  rozwiązanie 
problemów komunikacyjnych, a w szczególności braku wystarczającej przepustowości drogi 
krajowej  K52,  poprzez  ujętą  w  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego 
sołectw Gminy Wieprz obwodnicę Andrychowa (Beskidzką Drogę Integracyjną),  w części 
przebiegającą przez teren gminy. 
W planach inwestycyjnych nie tylko gminy,  lecz również samorządu powiatowego winna 
zostać ujęta budowa innych ważnych dla gminy dróg.
Odrębną  kwestią  jest  kontynuowanie  dotychczasowych  działań  na  rzecz  poprawy  stanu 
technicznego  drogi  wojewódzkiej  oraz  dróg  powiatowych,  z  jednoczesnym naciskiem na 
budowę infrastruktury towarzyszącej w postaci chodników. Nie jest to zadanie własne gminy, 
lecz pozostające w gestii samorządu odpowiednio: wojewódzkiego i powiatowego, jednak ze 
względu na niedostateczne zainwestowanie w tym względzie,  stan techniczny tychże dróg 
rzutuje na komfort życia mieszkańców.

Ostatnim elementem składającym się na poprawę warunków komunikacyjnych jest sieć dróg 
gminnych o długości ok. 88 km, która pomimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy 
stanu  technicznego  wymagają  dalszego  zainwestowania.  Priorytetową  sprawą  jest  także 
regulacja  stanu prawnego dróg /przejmowanie na własność/,  która w pierwszej  kolejności 
powinna  odnosić  się  do  dróg  gminnych.  Zakończenie  tego  procesu  pozwoli  na  podjęcie 
działań w stosunku do dróg wewnętrznych, należy mieć jednak na uwadze czasochłonność i 
kosztowność tego procesu.
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Jako uzupełnienie całości działań w tej sferze przyjąć należy budowę oraz remont istniejących 
miejsc parkingowych. W proces ten powinni aktywnie włączyć się partnerzy zewnętrzni w 
postaci komercyjnych działalności gospodarczych oraz właściciele gruntów. 

Cel strategiczny nr 3 Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 Promocja przedsiębiorczości.
Cel szczegółowy nr 2 Zapewnienie wysokiego poziomu inwestycji.
Cel szczegółowy nr 3 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm z terenu gminy.
Cel szczegółowy nr 4 Popularyzacja wiedzy na temat wsparcia finansowego z Unii 
Europejskiej dla sektora MSP.

Wszelkie  działania  w tym zakresie  znajdują  swoje  odzwierciedlenie  w Strategii  Rozwoju 
Województwa  Małopolskiego na  lata  2007 –  2013 oraz  wpisują  się  w Program Rozwoju 
Przedsiębiorczości w powiecie wadowickim opracowanym w listopadzie 2003 roku. 
Gmina Wieprz jest  jednostką samorządu terytorialnego na terenie,  której  nie ma znacząco 
rozwiniętego  przemysłu.  Podejmowanie  działań  na  rzecz  wsparcia  indywidualnej 
przedsiębiorczości  podyktowane  jest  rolniczym  charakterem  sołectw  tworzących  gminę, 
zjawiskiem ukrytego  bezrobocia  w  sektorze  rolnym oraz  niską  dochodowością  produkcji 
rolnej.
Wychodząc naprzeciw istniejącym problemom konieczne jest  podjęcie  działań,  które będą 
sprzyjać  większemu  zainteresowaniu  inwestorów  zewnętrznych  gminą.  Działania  takie 
powinny być podejmowane na szczeblu centralnym, których efektem będzie  uproszczenie 
procedur związanych z rozpoczęciem i  prowadzeniem działalności  gospodarczej.  W gestii 
samorządu gminnego leży podejmowanie kroków dla możliwie jak najlepszego informowania 
przedsiębiorców o  zasadach  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  W proces  ten  oprócz 
stanowiska ds. działalności gospodarczej winny włączyć się Gminne Centrum Informacji i 
Centrum Szkoleniowo Doradcze.
Za niezwykle pożądane uznaje się zgłoszoną inicjatywę objęcia wyznaczonych terenów na 
obszarze gminny Specjalną Strefą Ekonomiczną. Główne działania w tym względzie należeć 
muszą  do  zainteresowanych  przedsiębiorców,  posiadających  odpowiednie  tereny 
inwestycyjne.  Przy  kolejnych  aktualizacjach  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego należy rozważyć możliwość zwiększenia terenów inwestycyjnych. 

Ułatwienie dostępu do źródeł finansowania  zewnętrznego poprzez działalność informacyjną i 
szkoleniową wspomaga rozwój firm, umożliwiając im zakup nowych maszyn, zastosowanie 
nowych  technologii,  rozbudowę  zakładów  produkcyjnych  oraz  tworzenie  nowych  miejsc 
pracy.  Wzrost  liczby przedsiębiorców czy też umocnienie  ich pozycji  konkurencyjnej  jest 
istotnym czynnikiem przekładającym się na wzrost zamożności mieszkańców, a tym samym 
na wzrost dochodów budżetowych. 
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PRIORYTET II: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców

Cel strategiczny nr 1: Rozwój usług społecznych

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1: Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjno – edukacyjnej.
Cel szczegółowy nr 2: Ubogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców.
Cel szczegółowy nr 3: Zapewnienie szerokiego dostępu do obiektów sportowo- 
rekreacyjnych.
Cel szczegółowy nr 4 Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez budownictwo socjalne i 
komunalne.
Cel szczegółowy nr 5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Jakość  warunków życia  mieszkańców uzależniona  jest  od wielu  czynników m.in.  stopnia 
rozwoju infrastruktury sportowo - edukacyjnej.  Pomimo poniesionych do tej pory nakładów 
inwestycyjnych konieczność podjęcia dalszych działań występuje nadal w sferze  obiektów 
sportowych, szczególnie odnosi się to do miejscowości Gierałtowice, Przybradz i Nidek, w 
których brak jest sal gimnastycznych o odpowiednich wymiarach. 
Znacznego  zainwestowania  wymaga  baza  lokalowa  Ludowych  Klubów  Sportowych. 
Uczestnictwo  w różnych  klasach  rozgrywek,  coraz  to  wyższe  normy narzucane  klubom, 
postępująca degradacja obecnej bazy wymaga z jednej  strony rozbudowy bazy socjalno – 
sportowej,  a  z  drugiej  dopełnienia wszelkich  starań  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa 
organizowanych imprez masowych.
Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej może być realizowany także w oparciu o nowe 
zamierzenia takie jak m. in.: budowa basenu we Frydrychowicach jako letniego kąpieliska i 
zimowego lodowiska. 

Poprawy oraz dostosowania dla potrzeb mieszkańców wymaga sfera działalności kulturalnej. 
Pożądanym kierunkiem działania  byłoby poszerzenie  oferty  kulturalnej  dla  różnych  grup 
wiekowych  (m.in.  Uniwersytet  III  wieku),  inicjowanie  powstawania  kół  zainteresowań, 
przedsięwzięć kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych. Dobrym przykładem takich działań 
jest  prowadzenie  w  CSD  Klubu  Kulinarnego  Podróżnika,  Warsztatów  Artystycznych 
cieszących się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Działania w tym względzie 
winny być podejmowane przy współpracy stanowiska promocji Urzędu Gminy, Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz lokalnych stowarzyszeń. 
Rozważyć należy również możliwość reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w kierunku 
Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji i Sportu. 

W celu poprawy warunków życia mieszkańców należy wspierać budownictwo mieszkaniowe, 
w szczególności zaś budownictwo socjalne, dążąc do zapewnienia wszystkim mieszkańcom 
bezpieczeństwa  w tym zakresie.  Jest  to  jeden  z  elementów składających  się  na  Strategię 
Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie  Wieprz,  która  jest  częścią  składową 
niniejszej Strategii.

Do  rozwoju  usług  społecznych  zaliczyć  trzeba  rozwój  społeczeństwa  informacyjnego 
powiązanego  z  powszechnym  dostępem  do  Internetu  oraz  elektronicznym  obiegiem 
dokumentów w Urzędzie Gminy w Wieprzu.
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Cel strategiczny nr 2: Podniesienie poziomu świadczenia usług zdrowotnych oraz 
promocja zdrowego stylu życia 

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1  Poprawa warunków lokalowych ośrodków zdrowia oraz ich większa 
specjalizacja.
Cel  szczegółowy  nr  2 Wspomaganie  działań  promujących  zachowania  prozdrowotne 
mieszkańców.

Według  obowiązujących  przepisów  prawnych  obowiązek  dostosowywania  budynków 
ośrodków zdrowia do wymogów określonych w przepisach szczególnych należy do organu 
prowadzącego, którym jest Gmina Wieprz. 
 Istniejący stopień  wyposażenia  gabinetów lekarskich i  dostęp  do specjalistów z  różnych 
dziedzin  medycyny  uznać  należy  za  zadowalający,  jednak  w  miarę  możliwości  należy 
wspierać działania zmierzające do rozszerzenia wachlarza oferty medycznej. 
Pożądane ze społecznego punktu widzenia są działania promujące pro zdrowotne zachowania 
mieszkańców. Badania medyczne, opinia autorytetów w dziedzinie medycyny jednoznacznie 
wskazują, że środki finansowe przeznaczone na promocję prowadzenia zdrowego stylu życia 
przez  mieszkańców  są  jedną  z  bardziej  opłacalnych  inwestycji  i  przynoszą  rezultaty  w 
dłuższej perspektywie finansowej. Rzutuje to bowiem na stan zdrowia w wieku późniejszym, 
oszczędności w wydatkach na leczenie oraz krótszym okresem absencji chorobowej w pracy. 
Realizacja  celu  strategicznego  zawiera,  więc  działania  o  charakterze  inwestycyjnym 
odnoszące  się  do  bazy  lokalowej,  wyposażenia  oraz  do  wszelkiego  rodzaju  akcji 
uświadamiających, propagandowych oraz organizacyjnych.

Cel strategiczny nr 3: Zmniejszenie bezrobocia

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 Aktywizacja edukacyjno – zawodowa mieszkańców.
Cel szczegółowy nr 2 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w gminie.

Zjawisko bezrobocia w Gminie Wieprz spowodowane jest kilkoma czynnikami. Pierwszy to 
brak  dobrze  rozwiniętej  gałęzi  gospodarki  jakim  jest  przemysł.  Teren  gminy  to  obszar 
pozostający głównie we własności indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, o niskim 
udziale terenów przeznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego na działalność 
przemysłową. Mieszkańcy znajdują w takiej sytuacji zatrudnienie w okolicznych miastach 
takich jak: Andrychów, Bielsko – Biała, jednak ośrodki te wraz z zaistniałym na przełomie lat 
80 i 90 - tych XX w. częściowym upadkiem przemysłów tradycyjnych, straciły na znaczeniu. 

Biorąc  pod  uwagę  uwarunkowania  współczesnego  rynku  pracy  oraz  potrzebę  stałego 
dokształcania się mieszkańców, wykazywania niezwykłej mobilności na rynku pracy, zwrócić 
należy  uwagę  na  aktywizację  edukacyjno  –  zawodową  mieszkańców.  Może  ona  być 
realizowana przez różne organizację i  stowarzyszenia.  Przykład takiego działania dostrzec 
można przy okazji projektu realizowanego przez „Stowarzyszenie na Rzecz Bezrobotnych i 
ich  Rodzin  Nadzieja”,  które  przy  udziale  ze  środków  pochodzących  z  Inicjatywy 
Wspólnotowej  Equal  podjęło  się  zadania  aktywizacji  zawodowej,  przywracania  na  rynek 
pracy  osób  długotrwale  bezrobotnych.  Za  właściwe  uznaje  się  kontynuowanie  działań, 
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zmierzających  do  ograniczenia  zjawiska  wykluczenia  społecznego,  przybierającego  różne 
postacie,  spowodowanego  bezrobociem,  biedą,  przeszłością,  płcią  czy  wiekiem.  Wśród 
proponowanych  działań  należy  uznać  tworzenie  na  terenie  każdego  sołectwa  Klubów 
Integracji  Społecznej,  które  mogą  prowadzić  poradnictwo  zawodowe  i  prawne,  szkolenia 
specjalistyczne, nauki praktyczne, kursy BHP i pierwszej pomocy, treningi interpersonalne, 
kursy komputerowe oraz naukę języków obcych. Jako punkt docelowy uznaje się utworzenie 
Centrum Integracji Społecznej. 

Cel strategiczny nr 4: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1: Przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom.
Cel szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Gmina  Wieprz  biorąc  pod  uwagę  walory  położenia  obszar  jest  terenem  coraz  chętniej 
wybieranym jako miejsce zamieszkania. Wskazuje na to ciągle wzrastająca liczba nowych 
budynków.  Problemem  w  tym  względzie  może  okazać  się  występująca  liczba  drobnej 
przestępczości,  a  także  aktów zwykłego wandalizmu.  W związku z  tym istnieje  potrzeba 
doskonalenia pewnych działań i współpracy wielu środowisk i instytucji mających wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne. Realizacja zadań powinna prowadzona być przy wykorzystaniu 
zestawu  działań  prewencyjnych  począwszy  od  pogadanek  w  szkołach,  konkursach  i 
olimpiadach,  a  także  poprzez  prowadzenie  świetlic,  propagowanie  wśród  mieszkańców 
bezpiecznych  postaw  i  zachowań,  sposobów  zabezpieczania  mienia,  angażowania 
mieszkańców  do  działań  na  rzecz  utrzymywania  i  poprawy  poziomu  bezpieczeństwa 
publicznego.

Brak  remontów  i  modernizacji  budowli  przeciwpowodziowych  stało  się  przyczyną 
przerwania lub rozmycia wałów ochronnych na głównych potokach. Celem zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego winna być zatem kompleksowa ochrona całej gminy przed powodzią 
poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych oraz poprawę stanu koryta potoków i progów 
wodnych.

Przeciwdziałanie  klęskom  i  zagrożeniem  może  być  zrealizowane  przez  doposażenie 
gminnych jednostek straży pożarnej oraz poprzez doskonalenie procedur oraz wyposażenia 
gminnych  formacji  obrony  cywilnej  i  osób  uczestniczących  w  procesie  zarządzania 
kryzysowego.
Wśród przykładowych elementów, które mogą znaleźć zastosowanie znajduje się zapewnienie 
lepszego  systemu  łączności  i  ostrzegania.  Nie  można  przy  okazji  prowadzonych  działań 
zapomnieć o potrzebie doskonalenia umiejętności strażaków oraz innych służb. 

PRIORYTET III: Rozwój turystyki i promocja gminy

Cel strategiczny nr 1: Ubogacenie oferty turystycznej gminy

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1: Rozwój bazy turystycznej.
Cel szczegółowy nr 2: Renowacja zabytków z terenu gminy.
Cel szczegółowy nr 3: Wykreowanie produktów regionalnych.
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Cel szczegółowy nr 4: Znalezienie partnerstwa zagranicznego.
Cel szczegółowy nr 5: Lepsza promocja gminy w kraju i zagranicą.

Turystyka ma podstawy i możliwości do coraz większego udziału w gospodarce gminy. Jej 
rozwojowi towarzyszy realizacja ważnych celów społecznych, takich jak: tworzenie nowych 
miejsc  pracy,  wzrost  dochodów  mieszkańców,  ochrona  i  propagowanie  dziedzictwa 
kulturowego itp. Podstawowymi zadaniami w zakresie ubogacania oferty turystycznej gminy 
jest rozwój jej bazy. Głównym środkiem, który może służyć promocji gminy są jej zabytki. 
Jednak ze względu na ich zły stan techniczny, brak ujęcia ich jako produktu turystycznego nie 
spełniają one swojej roli. Oprócz działań zmierzających do poprawy ich stanu technicznego 
należy  rozwinąć  infrastrukturę  około  turystyczną  z  opracowaniem  publikacji  na  temat 
zabytków, stworzeniem kompleksowej oferty tworzącej spójną całość dla zwiedzających oraz 
z rozwiniętą bazą noclegową.
Bazując  na  posiadanych  zasobach  winno  się  dążyć  do  stworzenia  innych  atrakcji 
wymagających  odpowiednich  działań  promocyjnych,  które  będą  swoistym  magnesem 
umożliwiającym przechodzenie  z  rolniczego charakteru  gminy w kierunku rozwoju  usług 
turystycznych. Przykładem takich działań może być urządzenie na terenie jednego z sołectw 
„Wioskolandu”,  renowacja  zabytkowego Dworu w Przybradzu z  przeznaczeniem na  „Ufo 
park” z cykliczną imprezą „Dni Ufo” czy też z „Kosmicznymi wieczerzami”, muzeum lub 
zbiorem figur kosmitów, zagospodarowanie terenu obok Dworku w Gierałtowicach (budowa 
kortów tenisowych, placów zabaw) oraz  wykorzystanie terenów leśnych w Gierałtowiczkach 
na rozwój  turystyki.  Na wykorzystanie  tych i  innych walorów wpłynie  konieczny rozwój 
szlaków rowerowych, pieszych oraz narciarskich. 
Kontynuacji wymagają prowadzone inicjatywy na rzecz lokalnych imprez – Święto Gminy 
Wieprz z „Paradą świniaków” wsparte wielopłaszczyznowymi działaniami reklamowymi we 
wszystkich lokalnych i regionalnych mediach. 
Brakiem  w  dziedzinie  rozwoju  turystyki  i  promocji  jest  nie  wykreowanie  produktu 
regionalnego,  który  kojarzony  byłby  z  danym  obszarem.  Przystąpienie  Polski  do  Unii 
Europejskiej  stworzyło  producentom  żywności  wyjątkową  szansę  ochrony  nazw 
produkowanych  przez  nich  regionalnych  i  tradycyjnych  specjałów,  a  także  promocji 
produktów i obszarów, na których są one wytwarzane. Zabiegów promocyjnych w pierwszej 
kolejności  wymagają  zatem produkty i  potrawy kojarzone z  gminą:  szynka z  kością  oraz 
wyroby mleczarskie. Otwarta jest również droga do popularyzowania różnych produktów nie 
kojarzonych bezpośrednio z gminą, ale jako ciekawych i trafiających w gusta smakoszy. 
Partnerska  współpraca  gmin  w  dzisiejszej  Europie  stała  się  już  codzienną  normą.  Coraz 
częściej  też,  obok  samorządów  obejmuje  ona  prywatne  osoby,  a  zwłaszcza  młodzież. 
Przełożenie jest proste: nie ma żadnego przymusu, ale jeśli jest wspólny cel, to łatwiej go 
osiągnąć wspólnymi siłami;  a  wzajemne,  bezpośrednie kontakty szybciej  spychają w cień 
dawne urazy i uprzedzenia, rodzą wzajemne zaufanie, później może nawet i przyjaźnie. A stąd 
już tylko krok do wspólnych planów i przedsięwzięć. Jednym z nich może być Kompleks 
rekreacyjno – wypoczynkowy z główną atrakcją w postaci wód geotermalnych. 

PRIORYTET IV: Rozwój obszarów wiejskich

Cel strategiczny nr 1: Wsparcie szkoleniowe i organizacyjne rolników

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 Popularyzacja wiedzy na temat środków finansowych z Unii 
Europejskiej dla gospodarstw rolnych.
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Cel szczegółowy nr 2 Propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej.

Działania w ramach celu strategicznego powinny być ukierunkowane na wsparcie projektów 
w  zakresie  infrastruktury  służącej  rozwojowi  rolnictwa.  Objęcie  polskiego  rolnictwa 
mechanizmami  Wspólnej  Polityki  Rolnej  Unii  Europejskiej  pozwoli  na  przybliżenie 
ekonomicznych warunków funkcjonowania rolnictwa do poziomu wspólnotowego.  Jednak 
nadmienić  należy,  że  dynamika  przewidywanego  rozwoju  zależeć  będzie  od  aktywności 
samych  rolników.  Działania  innych  organizacji,  w  tym  Urzędu  Gminy  ograniczą  się  do 
działalności informacyjnej, szkoleniowej i doradczej. Główne działania jakie muszą zostać 
podjęte  to  modernizacja  bazy gospodarczej,  wyposażenie  w nowe maszyny i  urządzenia, 
większe  nakładów  na  zapewnienie  odpowiednich  warunków  sanitarnych.  Wśród 
zachodzących  zmian  należy  oczekiwać  rozwoju  aktywności  w  dziedzinie  działalności 
pozarolniczej agroturystyka, kultywowania zapomnianych zawodów (kowalstwo – Przybradz, 
ceramika  –  Nidek,  zdobnictwo  –  Gierałtowice,  wikliniarstwo  –  Wieprz),  rękodzielnictwa 
zapewniających dodatkowe źródło utrzymania oraz niosących za sobą niewątpliwy wymiar 
edukacyjny. 

Cel strategiczny nr 2: Tradycja, mieszkańcy, postawy

Cel strategiczny zostanie osiągnięty za sprawą następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 Wspieranie działań w zakresie kultywowania lokalnych tradycji.
Cel szczegółowy nr 2 Inicjowanie działań na rzecz kształtowania aktywności mieszkańców i 
ich udziału w życiu społecznym.

Tradycja,  jej  kultywowanie  jest  ważnym  i  nieodłącznym  elementem  życia  społecznego. 
Dlatego też  położyć  należy szczególny nacisk  na  wsparcie  stowarzyszeń zajmujących się 
kultywowaniem  lokalnych  tradycji  oraz  inicjujących  działania  na  rzecz  aktywności 
mieszkańców, włączanie się ich w życie społeczne. Efektem tego powinno być tworzenie na 
terenie Gminy „Miejsc Pamięci Narodowej” upamiętnionych tablicami informacyjnymi oraz 
zebranie  materiałów  dla  napisania  oddającej  rzeczywistość  historii  gminy. Prowadzenie 
bowiem  polityki  rozwojowej  gminy  powinno  mieć  charakter  oddolny,  nastawiony  na 
problemy i potrzeby mieszkańców. Przewiduje się, że w ramach celu strategicznego powstaną 
organizacje i koła nowych zainteresowań, na stałe wpisane w życie gminy i jej mieszkańców. 

PRIORYTET V: Rozwój oświaty

Zaprezentowana wizja rozwoju oświaty ma na celu ochronę uczniów mieszkających 
na wsi przed wyalienowaniem w zmasowanej kulturze współczesnego świata.

Cel  strategiczny  nr  1:  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dzieci  wiejskich  poprzez 
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

Cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy nr 1 Zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę i umiejętności.
Cel szczegółowy nr 2 Zajęcia  pozalekcyjne  rozwijające  zainteresowania,  zamiłowania  i 
uzdolnienia.

22



Cel szczegółowy nr 3  Zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające 
rozwój ucznia.
Cel szczegółowy nr 4 Zajęcia  pozalekcyjne  kształtujące  postawy przedsiębiorczości  oraz 
podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej młodzieży.

Zajęcia  pozalekcyjne,  pozaszkolne  będą  umożliwiały  rozwijanie  zainteresowań 
wykraczających  poza  podstawowy  program  realizowany  w szkołach.  Mają  na  celu 
zaspakajanie potrzeb aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie pozytywnych 
postaw obywatelskich  dzieci  i młodzieży.  Zajęcia  takie  będą  również  szansą  uzupełnienia 
wiedzy oraz zdobycia niezbędnych i kluczowych umiejętności. 

Realizacja  zajęć  pozalekcyjnych  będzie  odbywać  się  w  oparciu  o  wnioski 
dofinansowane  ze  środków  programów unijnych,  które  sukcesywnie  będą  opracowywane 
przez poszczególne szkoły w gminie.

Ciekawie  sformułowane  nazwy  i  różnorodne  działania  obejmujące  zajęcia 
pozalekcyjne  będą  budziły  bardziej  pozytywne  skojarzenia  niż  dotychczasowe tzw.  kółka 
przedmiotowe. 

Zajęcia  pozalekcyjne  oparte  będą  o  nowe  pomysły  zbudowania  nowych  struktur 
szkoły np.  „archipelagu z wyspami” („Wyspa poszukiwaczy Wiedzy”,  „Wyspa Artystów”, 
„Wyspa  Wiatrów”,  „Wyspa  Matematyków”),  na  których  będą  podejmowane  wielorakie 
działania poszerzające wiedzę, umiejętności i wrażliwość uczniów. Nazwa z każdej z wysp 
nawiązuje do dominującej na niej dziedziny. 

Zasadniczy  cel  działania  „WYSPY  POSZUKIWACZY  WIEDZY”  skupia  się  na 
obcowaniu z „kulturą słowa” mówionego i pisanego. Ma też wzbogacić wiedzę o teatrze, 
filmie,  książce,  prasie  i  ich  twórcach.  Przez  obcowanie  z różnymi  formami  przekazu, 
uczniowie mają możliwość wzbogacania swej wiedzy o nowe pojęcia i doznania estetyczne. 
Efektem działań na tej wyspie będzie stworzenie „Kroniki obieżyświatów”, dokumentującej 
pracę uczniów oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu szkoły 
i środowiska, poprzez teatrzyki, meetingi, prezentacje swoich osiągnięć. 
Po zajęciach „w terenie”,  (teatr,  kino,  targi  książki,  spotkania z artystami,  itp.)  uczniowie 
gromadzą materiały, opracowują teksty i tworzą dokumentację, z której mogą korzystać na 
różnych zajęciach.

Zainteresowania,  zamiłowania  i  uzdolnienia  rozwijane  będą  np.  na  WYSPIE 
ARTYSTÓW.  Działania  wiążą  się  ze  stworzeniem  na  terenie  szkoły  GALERII  SZTUK 
WSZELAKICH,  w  której  wyeksponowane  będą  prace  uczniów,  miejscowych  artystów, 
retrospektywy,  oraz  efekty  konkursów.  Ponadto  działania  obejmą:  organizację  konkursów 
(szkolnych,  między-szkolnych  i o zasięgu  ogólnokrajowym),  wystaw,  prelekcji,  plenerów 
malarskich,  warsztatów artystycznych,  dokumentację fotograficzną i  filmową życia szkoły 
oraz środowiska, rozwój twórczości plastycznej, filmowej, fotograficznej itp. 

Na warsztaty będą zapraszani artyści plastycy. Plener, warsztaty i konkursy mają za 
zadanie nie tylko rozwój talentu wśród uczniów, ale też uwrażliwienie dzieci mieszkających 
na wsi na otaczające zewsząd piękno, którego na co dzień nie dostrzegają.

Na WYSPIE WIATRÓW będą realizowane zajęcia z kinezjologii edukacyjnej (ruch 
stymuluje mózg). Dennison znalazł sposób, aby za pomocą ruchu i dotyku aktywować różne 
części i obszary mózgu. 

Metoda ta pomoże dzieciom stać się zintegrowanym lateralnie. Posługując się całym 
mózgiem będą mogły łatwiej się uczyć. Zajęcia połączone z licznymi wycieczkami, w efekcie 
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doprowadzą do skrócenia czasu uczenia się oraz poprawy: zapamiętywania, czytania, pisania, 
twórczego myślenia oraz ogólnego podwyższenia umiejętności. 

 Podczas wyjazdów, wycieczek uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce 
(np. przekraczanie linii środkowej podczas słuchania i zapamiętywania – wyjazd do teatru, 
aktywizacja sfery spostrzeżeniowo-ruchowej – wycieczka w góry).

Na  WYSPIE  MATEMATYKÓW podczas  wycieczek  do  różnych  zakładów  pracy, 
uczniowie poznają zawody i zauważą, że wszędzie „króluje” matematyka. „Odkrycie” to ma 
zmobilizować ich do samodzielnego układania zadań związanych z konkretnym zawodem. 
Efektem ich działań będzie:  - samodzielne układanie przez uczniów zadań matematycznych, 
- rozwiązywanie, -dokonywanie przez uczniów wyboru ułożonych i rozwiązanych zadań do 
ich  własnego  zbioru.  Zadania  do  „uczniowskiego  zbioru”  będą  na  bieżąco  drukowane 
i pozostaną na wyposażeniu pracowni.

Cel strategiczny nr 2.  Edukacja obywatelska, regionalna, kulturalna

Cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy  1 Realizacja zadania p.n. „Nasz Region – Nasza tożsamość”
Cel szczegółowy 2 „Małopolska – Ludzie – Tradycje” 

„W  Krakowie  bije  serce  Małopolski”.  Pod  taką  nazwą  mogą  być  prowadzone 
pozalekcyjne zajęcia edukacyjne mające za zadanie poznanie Krakowa jako centrum naszego 
regionu i stolicy województwa.

Uczniowie  biorący  udział  w zajęciach  poznają  „Stolicę  województwa”  od  czasów 
najdawniejszych po współczesność.

Podczas  realizacji  tychże  zajęć  należałoby   zorganizować  kilka  wycieczek  do 
Krakowa. Trasa wycieczek powinna być tak opracowana, aby uczniowie poznali dwa różne 
oblicza miasta np:

1. Droga Królewska pozwala poznać gotycko – renesansową historię miasta. 
2. Trasa Nowohucka pozwala przenieść się do okresu socrealizmu i poznać współczesną, 

zindustrializowaną pozostałość po poprzednim ustroju.
          Na  zajęciach  pozalekcyjnych  w  szkole  uczniowie  przygotują  trasy  wycieczek, 
wyszukają wiadomości odnośnie zabytków Krakowa, które będą zwiedzać, poznają legendy 
związane z Krakowem. 
      Poprzez  poznawanie  zabytków  miasta  Krakowa,  jego  historii  i  kultury  oraz 
współczesnego  życia,  pragniemy  rozbudzić  poczucie  odpowiedzialności  za  dziedzictwo 
kulturowe i wpoić młodym ludziom poczucie przywiązania „do korzeni”.

Przy realizacji celu „Małopolska – Ludzie – Tradycje” będziemy ukazywać młodym 
ludziom dziedzictwo kulturowe Małopolski – postacie, miejsca, tradycje.

Zajęcia  prowadzone  będą  w  formie  warsztatów  –  zajęć  praktycznych,  na których 
uczniowie nauczą się wykonywania regionalnych rękodzieł, ginących zawodów (wyroby z 
wikliny, słomy, wykonywanie koronek, bibułowych kwiatów itp.)

Ponadto mogą być zorganizowane:
- spotkania z wybitnymi twórcami regionalnymi i osobowościami z terenu Małopolski 

(artystami, pisarzami, historykami, etnografami, ludźmi związanymi z regionem)
- wycieczki  do gospodarstw agroturystycznych (pieczenie chleba,  wyrób masła,  sera 

metodami tradycyjnymi)
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- wycieczki do skansenu – Lipowiec, Zubrzyca
- poznanie  tradycji  jarmarków  (Bulwary  Wiślane  w  Krakowie  –  jarmarki  jesienne 

zwane jarmarkami świętomichalskiemi)

Cel strategiczny nr 3. Bezpieczeństwo uczniów - przeciwdziałanie agresji

Cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

Cel szczegółowy nr 1 „Już pływam – z wodą za pan brat”
Cel szczegółowy nr 2 Rozśpiewanie młodzieży – zespół śpiewaczy, chór w każdej szkole 
Cel szczegółowy nr 3 Zasady dobrego wychowania – savoir - vivre 

Głównym celem nauki pływania jest nabycie podstawowych umiejętności pływackich 
i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Mając na uwadze, iż wiele szkół gminy 
wieprz  znajduje  się  w  pobliżu  stawów  i  rzek,  to  umiejętność  pływania  zwiększa 
bezpieczeństwo uczniów korzystających z akwenów wodnych. 

„Śpiewać  każdy  może”-  a  muzyka  jest  cudowną  formą  terapii  na  rozładowanie  napięć 
wywołujących  agresję.  Z  tego  też  względu  w  najbliższym  czasie  powinniśmy  zadbać  o 
„rozśpiewanie młodzieży”. 
 Repertuar  zespołów wokalnych,  chórów szkolnych  dobierają  sami  uczniowie  i  powinien 
obejmować  te  utwory,  które  młodzież  lubi  (Maanam,  Bajm,  czy  klasyków  piosenki  np. 
Polanki itp.).
Efektem  tych  zajęć  może  być  „Gminny  festiwal  rozśpiewanych  szkół”  np. podczas  Dni 
Wieprza czy dożynek gminnych.
Ze względu na  potrzebę  kształtowania  odpowiednich form zasad dobrego wychowania  w 
każdej  szkole  powinno  się  zaznajamiać  uczniów  z  savoir  –  vivre   np.  poprzez 
przygotowywanie  przez  uczniów  scenek  rodzajowych,  różnych  przedstawień.  (np. 
„Kopciuszek” przed balem od wróżki dostaje nie tylko piękną suknię i buciki, ale może też 
„dostać”  lekcję  savoir-vivre  –  formy  grzecznościowe,  towarzyskie,  zasady  dobrego 
wychowania obowiązujące kobiety i mężczyzn.  

 
Cel strategiczny nr 4.  Rozpowszechnianie różnych form wolontariatu wśród uczniów 
gimnazjum

Cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

Cel  szczegółowy nr 1  Niesienie  pomocy  potrzebującym  ludziom  starym,  samotnym  i 
opuszczonym.
Cel szczegółowy nr 2  Niesienie pomocy potrzebującym ludziom dotkniętym kalectwem.

Na terenie gminy jest wiele starych, samotnych i opuszczonych osób pozbawionych 
zainteresowania ze strony rodziny i sąsiadów. 

Cele wolontariatu: pozytywne zmiany w sposobie myślenia i zachowania się wobec 
ludzi starych i samotnych, troska o nich, odpowiedzialność za drugiego człowieka, akceptacja 
człowieka  takim  jakim  jest,  gotowość  niesienia  pomocy,  przyjmowanie  na  siebie 
odpowiedzialności, docenianie doświadczenia życiowego ludzi starych jako skarbnicy wiedzy 
o życiu i świecie. Ponadto uczniowie – wolontariusze spojrzą inaczej, cieplej i serdeczniej na 
babcie i dziadków. Pozbędą się lęków i obaw przed starością, a w przyszłości będą umieli 
zaakceptować i polubić swój podeszły wiek.
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Grupa  wolontariuszy  w  liczbie  15  uczniów  powinna  mieć  jednego  opiekuna 
nauczyciela.
Działania  uczniów  -  wolontariuszy:  odwiedziny  w  domach  ludzi  starych,  samotnych, 
nawiązanie  z  nimi  nici  przyjaźni  i  zaufania,  pomoc  w pracach  domowych,  zakupach, 
rozmowy i spędzanie z nimi wolnego czasu. W szkole odbywać się będą: 

- pogadanki na temat „I ty będziesz stary”, 
- spotkania,  podczas  których  uczniowie  zaprezentują  staruszkom  swoje  osiągnięcia, 

przedstawienia teatralne, zorganizują dla nich poczęstunek.
Uczniowie wraz z opiekunem mogą też starać się o pozyskanie sponsorów, by  objąć swoich 
podopiecznych pomocą finansową i rzeczową.  
 

Podobnymi  działaniami  można  objąć  ludzi  dotkniętych  kalectwem czy  też  ciężką 
przewlekłą chorobą. 

PRIORYTET VI: Rozwój kultury

Cel strategiczny nr 1: Popularyzacja czytelnictwa oraz umocnienie znaczenia biblioteki 
jako ważnej w środowisku lokalnym instytucji kultury.

Cele szczegółowe:

Cel szczegółowy nr  1 Poprawa warunków obsługi czytelników- budowa nowego lokalu 
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Cel szczegółowy nr  2 Rozszerzenie usług bibliotecznych.
Cel szczegółowy nr  3 Atrakcyjne formy pracy z czytelnikami.

Sprostanie  postawionym  zadaniom  wymaga  wybudowania  nowoczesnej  biblioteki. 
Obiekt  powinien pełnić  rolę  centrum informacyjnego,  dostępnego dla wszystkich.  Oprócz 
książek,  każdy  mógłby  znaleźć  niezbędne  informacje  na  różnych  nośnikach  i  w  różnej 
postaci.  W nowej  bibliotece  należy  przewidzieć  pomieszczenia  na  spotkania  autorskie  i 
imprezy  czytelnicze.  Warto,  by  w  gminie  powstało  miejsce,  gdzie  można  się  spotykać, 
zdobywać wiedzę i wypoczywać. 

Biblioteka  stawia  sobie  za  cel  wykreowanie  mody  na  czytanie.  Pomóc  w  tym  ma 
stworzenie miejsca, gdzie nie tylko można książkę wypożyczyć, ale również ją czytać. Takim 
miejscem stanie się czytelnia urządzona na wzór klubu lub kawiarni, wyposażona w fotele, 
stoliki.

 Stałym  bywalcom  biblioteka  zaproponuje  udział  w  Dyskusyjnym  Klubie  Książki. 
Celem Klubu  będzie  ożywienie  środowiska  skupionego  wokół  biblioteki  oraz  zachęcenie 
samych bibliotekarzy do aktywnego promowania mody na czytanie. W ramach działalności 
Klubu odbywać się będą spotkania autorskie z pisarzami, których książki są czytane.

 Wiele propozycji biblioteki adresowanych będzie do dzieci i młodzieży, jako do tej grupy 
czytelników,  która  wymaga  dodatkowej  zachęty,  motywowania  i  wsparcia.  To  im należy 
wpoić przekonanie, że nawet w epoce cyfrowych mediów wielką przygodą może stać się 
literatura. Głośne czytanie, konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze powinny uatrakcyjnić 
młodym ludziom spotkania z książką i biblioteką.

By ułatwić pierwszy kontakt małych dzieci z książkami, powstanie „Kącik malucha” 
Na specjalnie przygotowanych regałach oprócz książek będą zabawki i gry edukacyjne oraz 
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przybory do pisania i malowania. Duża przestrzeń pozwoli na to, by dzieci mogły swobodnie 
usiąść na dywanie. Często organizowane będą zajęcia i spotkania  z autorami książek dla 
dzieci, ilustratorami.

 „Książka  na  telefon” zaplanowana  została  jako  dodatkowa  usługa  biblioteki. 
Czytelnikom niepełnosprawnym,  starszym,  przewlekle  chorym lub będącym w chwilowej 
niedyspozycji  biblioteka  dostarczy  książki  do  domu.  Wystarczy  telefonicznie  uzgodnić  z 
bibliotekarzem tytuły książek i termin dostarczenia.

„Przygoda z internetem”  to odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska dorosłych 
czytelników, którzy nie zawsze mają dostęp do komputera i nie umieją szukać potrzebnych 
dla  siebie  informacji.  Pod  okiem  bibliotekarza  będą  mieli  możliwość  poznania  podstaw 
obsługi komputera i korzystania z Internetu. 

Cel strategiczny nr 2 Nowoczesne placówki kultury oraz wzrost atrakcyjności 
artystycznej ważnym elementem aktywizacji społeczności wiejskich naszej gminy

Cel strategiczny zostanie osiągnięty przy okazji realizacji następujących celów 
szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury

Należy kontynuować modernizacje i rozbudowę placówek kultury w poszczególnych 
sołectwach wraz z zagospodarowaniem wokół tych obiektów oraz systematycznie doposażyć 
w nowoczesny sprzęt, instrumenty muzyczne i stroje,.

Cel szczegółowy nr 2 Wzrost uczestnictwa w kulturze poprzez wzrost atrakcyjności oferty 
artystycznej.

W  placówkach  Gminnego  Ośrodka  Kultury  winno  się  dążyć  do  polepszenia  oferty 
artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez:

- zorganizowanie nowych zespołów artystycznych;
- organizację nowych ciekawych imprez artystycznych;
- wyjazdy do teatru, na wycieczki krajoznawcze;
- wyjazdy zespołów artystycznych na koncerty;
- organizacja spotkań z seniorami, tworzenie Klubów Seniora;

Cel szczegółowy nr 3 Promowanie zachowania dziedzictwa kulturowego gminy poprzez 
aktywizację społeczności wiejskich.

„Aktywizacja  społeczności  wiejskich”  to  zaproszenie  mieszkańców  wsi  do  aktywnego 
uczestnictwa  w  imprezach  środowiskowych  jak:  festyny  wiejskie,  turnieje  wsi,  dożynki, 
spotkania  opłatkowe,  jasełka,  rajdy rowerowe,  konkursy Pt.  „Poznaj  historie  swojej  wsi”. 
Zadanie to  winno być  realizowane przy współpracy organizacji  społecznych,  KGW, OSP, 
LZS, placówek oświatowych, podmiotów gospodarczych oraz Rad Sołeckich.
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8. Realizacja, monitoring oraz ocena

Realizacja celów Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007 – 2015 należy szczególnie do władz 
gminy jednak w działania te aktywnie winny włączyć się organizacje oraz mieszkańcy. Środki 
finansowe na realizacje poszczególnych celów analogicznie pochodzić będą z budżetu gminy, 
nie będzie to jednak jedyne źródło finansowania. Przewiduje się, że znaczny udział stanowić 
będą  środki  pochodzenia  unijnego  oraz  środki  prywatne.  Prowadzenie  działań  na  rzecz 
realizacji  poszczególnych  celów  Strategii  wykonywane  winno  być  za  sprawą 
aktualizowanego  corocznie  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  jako  dokumentu 
planistycznego obejmującego krótszy okres planistyczny oraz bardziej szczegółowego.
Stopień  realizacji  poszczególnych  celów  winien  być  analizowany  przez  Komisje 
uczestniczącą  w  jej  opracowaniu,  przy  wykorzystaniu  powszechnie  dostępnych  danych 
statystycznych  oraz  przy  wykorzystaniu  sprawozdań  z  realizacji  budżetu.  Przewiduje  się 
jednak jako możliwy do zaistnienia scenariusz, w którym część przewidzianych do realizacji 
zadań  zostanie  wstrzymanych  ze  względu  na  konieczność  pilnego  zakończenia  zadania 
inwestycyjnego  jakim  jest  budowa  kanalizacji  na  terenie  gminy.   Pożądane  jest 
przedstawianie Radzie efektów prowadzonych prac. 
Nadzór instytucjonalny nad Strategią sprawować będzie Komisja Budżetowa Rady Gminy 
Wieprz.
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